Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 26. februára 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril Ing. Peter
Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny (príloha
č. 1) boli prítomní 6 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a tak bolo zasadnutie uznášania
schopné. Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Otvorenie – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie – overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Vypočutie prítomných občanov obce
Prevod majetku obce
Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Veľký Lipník za rok 2020
Dotácie z rozpočtu obce (DHZ, TJ Družstevník, FSS Vorodaj)
Možnosti čerpania úveru (Prima Banka)
Zdravotné stredisko
Uvítanie detí do života
Informácie starostu obce
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky, ktorá
bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
/Uznesenie č. 1/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/ Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Ing. Marián Jarembinský
Miroslav Kuľanda
/Uznesenie č. 2/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice navrhujem: Ján Bočkaj, Peter Labant
/Uznesenie č. 3/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 3/ Na predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
11. decembra 2020 boli prijaté uznesenia č. 1/5/2020 – 26/5/2020, ktoré boli starostom
podpísané a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia a nemám vedomosť
o platnom a nesplnenom uznesení OZ.
/Uznesenie č. 4/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 4/ O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu 5/ Na minulom zastupiteľstve konanom dňa 11.12.2020 sme schvaľovali zámer
odpredaja pozemku pre Máriu Šimšajovú, Patrika Grudeckého a Milana Grudeckého. Zámer
predaja týchto parciel, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa § 9 a) ods. 8 pís. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bol zverejnený na úradnej tabuli obce a do dnešného dňa
neboli k daným zámerom podané žiadne námietky ani pripomienky. Odporúčam schváliť
odpredaj týchto častí parciel za cenu 3,32 €/m².
/Uznesenie č. 5/1/2021; Uznesenie č. 6/1/2021; Uznesenie č. 7/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Dňa 17.02.2021 podal na obecný úrad žiadosť Dušan Kocúr, ktorý má záujem o odkúpenie
časti obecného pozemku za účelom vysporiadania si svojho pozemku. Geometrický plán
zamerania ste obdŕžali v pozvánke a dnes by sme mali schvaľovať zámer predaja. Starosta
ukázal na mape o aký pozemok ide a v akej lokalite sa nachádza, pričom odporučil schváliť
zámer predaja časti tejto nehnuteľnosti.
/Uznesenie č. 8/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Starosta poprosil Hlavného kontrolóra, aby predniesol správu o kontrolnej činnosti
obce Veľký Lipník za rok 2020. Zároveň dodal, že Správa o kontrolnej činnosti bola
poslancom zaslaná s materiálom na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór obce poslancom podrobne predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľký Lipník za rok 2020.
/Uznesenie č. 9/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ Nakoľko sa nachádzame v stave pandémie, boli niektoré športy v minulom roku
obmedzené, čo prinieslo návrat určitých poskytnutých financií naspäť do rozpočtu obce. Aj
napriek tomu sa naše združenia naďalej uchádzajú o dotáciu, kde TJ Družstevník žiada
6500 €, DHZ 2000 € a FSS Vorodaj žiada 1000 €.
V minulom roku TJ Družstevník však nevyčerpal svoju dotáciu a nevyčerpaná čiastka
bola vrátená v sume 4 494 €. Ak zarátame poplatok za posilňovňu, ktorý platí TJ Družstevník
v sume 300 €, tak z požadovaných 6 500 € vyčerpali len sumu 1 706 €. Súbor Vorodaj
v minulých 2 rokoch dostal sumu po 1500 € na CD a nákup harmoniky.
Všetky tieto obecné organizácie – združenia splnili podmienky poskytnutia dotácie
v roku 2020 a taktiež suma vyčlenená na dotácie v schválenom rozpočte na rok 2021
umožňuje poskytnúť dotácie v žiadanej výške, preto odporúčam prideliť žiadateľom dotáciu
v požadovanej výške, uviedol starosta.
/Uznesenie č. 10/1/2021; Uznesenie č. 11/1/2021; Uznesenie č. 12/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Na základe osobného stretnutia so zamestnancom Prima Banky bola obci doručená
ponuka financovania na objem 250 000,- €, teda ponuka prijatia úveru, uviedol starosta
a prečítal tieto výhody.
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Čerpanie úveru: - na prevádzku aj investície
- bez dokladovanie účelovosti
- kedykoľvek a okamžite, keď vznikne potreba atď.
Splácanie úveru: - podľa možností obce – kedykoľvek a v akejkoľvek výške
- napr. cez nastavenie trvalého príkazu, alebo jednorazové prevody, zvýšená
splátka napr. s výnosu z miestnych daní, alebo z prebytku na konci roka;
alebo všetko dokopy
Ďalšie výhody: - bez administratívnej záťaže – žiadne výkazy, žiadne rozpočty
- úroková sadzba je 10 rokov nemenná
- Obec si využívanie úveru riadi sama
- sloboda pri čerpaní aj splácaní
- voľné prostriedky sú hneď k dispozícii
- žiadne zabezpečenie (ani zmenka, ani záložné právo na pohľadávky)
Po rozsiahlej debate a po prečítaní stanoviska hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok
municipálneho úveru sa poslanci zhodli na schválení prijatia úveru.
/Uznesenie č. 13/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 9/ Na predchádzajúcom zastupiteľstve som spomínal, že máme spracovanú
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zdravotného strediska, kde je navrhnutá výmena
okien, dverí a strechy, zateplenie stropu a obvodového plášťa. Teraz je potrebné spraviť
verejné obstarávanie na tieto práce.
Taktiež je potrebne spracovať Projektovú dokumentáciu na výmenu kotla, rozvodov
a radiátorov. Otázne zostava čo s nájomnými zmluvami. Po krátkej diskusií poslanci
odsúhlasili tieto uznesenia.
/Uznesenie č. 14/1/2021; Uznesenie č. 15/1/2021; Uznesenie č. 16/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 10/ Dôvod pre ktorý opäť predkladám tento návrh na zastupiteľstvo je, že máme
v obcí aj matky, ktoré nežijú s deťmi v obci, ale sú dlhodobo prihlásené na trvalom pobyte
u nás v obci. Vzhľadom k tomu by som navrhoval pozmeniť dané uznesenie a to aj na
vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa, pokiaľ má matka s dieťaťom resp. jeden z rodičov
trvalý pobyt s dieťaťom v obci a vyplatili im finančný a vecný dar aj rok dozadu. Môžeme to
aj celé pozmeniť a s každým prírastkom dávať väčší finančný dar, dodal starosta.
Naposledy sme sa tejto tematike venovali v decembri 2016 a prijate boli takéto uznesenia:
7/4/2016 - OZ schvaľuje uvítanie detí do života, narodených rodičom, za podmienky: že obaja
rodičia majú trvalý pobyt na území obce a zároveň majú vyrovnané všetky záväzky voči obci
a zároveň schvaľuje: a) 50.- € na dieťa ako finančný dar obce b) 20.- € na dieťa (vecný dar +
občerstvenie).
8/4/2016 – OZ schvaľuje poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení 3. a ďalšieho
dieťaťa vo výške 100.- € a poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dvojičiek a viac
vo výške 200.- € za podmienok že: obaja rodičia majú trvalý pobyt na území obce a majú
vyrovnané všetky záväzky voči obci. Tieto jednorazové príspevky sa budú vyplácať pri
uvítaní detí do života.
/Uznesenie č. 17/1/2021; Uznesenie č. 18/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 11/
a) Projekty
– prostredníctvom nadácie Coop Jednota som podal 3 žiadosti:
I. výstavba fitness parku – jedná sa o fitness stroje, ktoré sú umiestnené na verejnom
priestranstve a ktokoľvek ich môže používať
II. rekonštrukcia schodov do kultúrneho domu za účelom vytvorenia bezbariérovosti
III. klzisko v obci
V prípade, že bude naša obec vybratá, tak v potravinách za každých 5 € nákupu dostane
občan žetón a bude môcť zahlasovať o projekt, ktorý sa mu najviac pozdáva. Na najúspešnejší
projekt bude poskytnutá dotácia v sume 6 tis €. Predpokladám, že pri každej alternatíve bude
potrebné dofinancovať jednotlivý projekt, avšak to budeme riešiť, až v prípade úspešnosti.
Projekty cez PSK
– na výstavbu volejbalového ihriska, kde požadujeme sumu 10 000 €, spoluúčasť 2 500 €. Je
to vlastne, aj odpoveď na interpeláciu poslankyne Kataríny Špesovej, pričom ihrisko by sa
v prípade úspešnosti osadilo vedľa multifunkčného ihriska
- na dovybavenie knižnice v sume 5 000 €, kde je spoluúčasť 1 250 €. Nakoľko
predchádzajúci projekt sa už vyčerpal je ešte potrebné dorobiť stôl, dokúpiť gaučovu sedačku
a koberce.
- z Envirofondu nám prišlo doplnenie k projektu Kanalizácia a ČOV
/Uznesenie č. 19/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) Rozšírenie osvetlenia a rozhlasu
Keďže sa nám dedina trochu rozrástla smerom na družstvo a na SĽ, tak je potrebné doplniť
verejné osvetlenie a rozhlas. Čo sa týka smeru na SĽ, tak tam by nebol až taký problém, lebo
sú tam už stĺpy NN na ktoré sa môžu umiestniť 2 ks svetiel a rozhlas, pričom v Šoltysej tie
stĺpy chýbajú.
/Uznesenie č. 20/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
c) Odvodnenie pri Lipnických
Už viackrát som Vám spomínal, že je potrebné riešiť odvodnenie pozemku rodiny Lipnickej
v časti obce Šoltysa, ktorý majú počas dažďov stále zaplavený celý dvor. Dnes som sa bol
osobne popozerať a riešenie by sa našlo možno na viacerých úsekoch a to vybudovať zbernú
šachtu pri ceste pred domom a tiež spraviť určité zádržné opatrenie, aby voda od bytových
domov nestekala až dole na cestu, ale dostala sa do priekopy.
Zatiaľ by sme mohli spraviť zbernú šachtu vedľa cesty a skúsiť nájsť riešenie na
pokračovanie. Otváram diskusiu.
/Uznesenie č. 21/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
d) Zamestnanosť na OCU
– momentálne ku koncu februára nemáme nikoho zamestnaného na obci a ani to teray počas
pandémie COVID-19 nevyzerá, aby sme cez UPSVR dostali nejakú podporu.
Z toho dôvodu bude potrebné prijať do zamestnania nejakých ľudí, aj keď len na 4 hodiny,
aby bolo s kým sa starať o úpravu okolia obce, roznášať obedy dôchodcom a pod.
/Uznesenie č. 22/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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e) Park smerom ku cerkvi
– takisto na septembrovom zastupiteľstve bola podaná interpelácia poslanca Jána Bočkaja, či
by sa nemohlo detské ihrisko, aj keď v menšom rozsahu postaviť v parku pri cerkvi alebo v
okolí hasičskej zbrojnice. Vtedy som sľúbil, že počas zimných mesiacov oslovím opäť
majiteľov pozemkov a pokúsime sa to dať dokopy. Tí občania, ktorí sa nám vypísali a
darovali svoje pozemky v prospech obce nebolo možné zapísať do katastra. Zapísať by sa to
dalo iba v tom prípade, ak by sme mali od všetkých vlastníkov súhlas, ale problém je, že sa
tam nachádzajú aj neznámi vlastníci.
Preto som sa bol poradiť s právnikom aké sú možnosti a došlo nám vyjadrenie, ktoré Vám
prečítam, uviedol starosta.
/Uznesenie č. 23/1/2021/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/ Možnosť interpelácie využil
 Ing. Marián Jarembinský, ktorý bol oslovený občanom, aby predniesol na zastupiteľstve
prosbu pri riešení s bobrami, ktoré sa usídlili na začiatku obce smerom na SĽ. Vytváraním
veľkých hrádzi sa občan obáva, že budú ohrozené novovybudované rodinné domy.
K tejto interpelácii starosta podotkol, že nakoľko je bobor na Slovensku zákonom
chránený druh živočícha, môžu problematiku riešiť kompetentné organy na ochranu prírody,
teda zastupiteľstvo nemôže do toho zasahovať.
K bodu 13/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 12. riadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 26. 2. 2021

Zapísala: Helena Gvozdiaková ........................................
Overovatelia zápisnice:
Ján Bočkaj

.........................................

Peter Labant

.........................................

Ing. Peter Labant
starosta obce
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